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WSTĘP

Niniejszy raport stanowi podsumowanie najważniejszych wyników dwóch sonda-
ży opinii publicznej przeprowadzonych na zlecenie Polskiego Instytutu Spraw Między
narodowych w sierpniu 2021 r. Tematem obu był stosunek Polaków do Stanów Zjednoczonych 
i różnych aspektów relacji polskoamerykańskich. 

Wynik tych badań pozwala na opracowanie swoistego katalogu interesów i szans 
oraz problemów i wyzwań w stosunkach polskoamerykańskich. Zostały one pogrupowa
ne tematycznie, a powstałe w ten sposób sześć kategorii współpracujący z nami bada
cze opinii publicznej poddali dalszym analizom socjologicznym. Badano przede wszystkim 
kwestie: 

 − ogólnego stosunku Polaków do Stanów Zjednoczonych; 

 − postrzegania zasad i celów strategicznych polityki zagranicznej USA; 

 − podejścia Polaków do kwestii bezpieczeństwa w relacjach dwustronnych z USA;

 − odbioru stylu działania amerykańskiej dyplomacji w Polsce; 

 − ocen Polaków w odniesieniu do dwustronnej współpracy gospodarczej i technolo
gicznej; 

 − oczekiwań Polaków wobec Stanów Zjednoczonych.  

Analizowane kwestie mogą pozostać aktualne w relacjach dwustronnych zarówno 
w krótkiej, jak i dłuższej perspektywie czasowej. 

Temat aktualnego stosunku Polaków do Stanów Zjednoczonych podejmowano wie
lokrotnie w ramach sondaży opinii publicznej rodzimych ośrodków badawczych, w tym 
podczas prowadzonych od ponad dwóch dekad badań CBOS na temat sympatii i anty
patii Polaków do innych narodów. Kwestia postrzegania kolejnych amerykańskich admi
nistracji prezydenckich pojawiała się także w ramach szerszych i cyklicznych badań GMF 
,,Transatlantic Trends”. Raport PISM jest jednak pierwszą tego typu obszerną i publiczną 
analizą skupioną wyłącznie na percepcji Stanów Zjednoczonych, kluczowego sojusznika 
Polski. Traktujemy ten raport jako pierwszy krok do przyszłych, systematycznych i porów
nawczych badań stosunku Polaków do amerykańskiej polityki. Będziemy dążyć do powta
rzania takich sondaży w odstępie 2–3 lat, co pozwalałoby na uchwycenie elementów zmia
ny lub ciągłości w postrzeganiu USA przez polską opinię publiczną. 

Podkreślenia wymaga odnotowany w badaniu fakt bardzo dobrych uwarunkowań 
społecznych służących wzmocnieniu relacji ogólnych oraz w poszczególnych obszarach 
współpracy polsko-amerykańskiej. Prawie 2/3 Polaków ma pozytywny stosunek do USA, 
zaś ponad połowa uważa, że po 1989 r. zbudowane zostały ,,specjalne więzi” między obu 
państwami. Niemal połowa ankietowanych deklaruje zainteresowanie polityką zagranicz
ną USA. Zbliżony był poziom odpowiedzi wskazujących na generalnie pozytywną ocenę 
aktualnego stanu stosunków dwustronnych, uznających je za partnerskie i służące wspól
nym interesom. Mając możliwość wskazania najważniejszego sojusznika, prawie połowa 
ankietowanych Polaków wskazywała właśnie na USA (co ciekawe, co piąty nie wskazał żad
nego kraju). Zdecydowana większość Polaków (62%) była przekonana o amerykańskiej woli 
i gotowości do reakcji wojskowej w przypadku bezpośredniego zagrożenia Polski. Wśród 
ankietowanych zdecydowanie przeważały także opinie (66%), że USA słusznie domagają się 
od europejskich państw NATO zwiększenia ich wydatków na obronę narodową.

Paradoksalnie zbieżność w czasie naszych ankiet i upadku afgańskich władz 
w  Ka bulu właściwie nie miała wpływu na odpowiedzi Polaków. Przeciwnie, wydarzenia 
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w Afganistanie wręcz ugruntowały sympatię badanych dla Ameryki i zaufanie do jej gwa
rancji bezpieczeństwa dla takich sojuszników jak Polska (porównaj też ,,Wprowadzenie i tło 
badań”). Emocjonalność i ton niektórych komentarzy na temat końca misji w Afganistanie 
mogą świadczyć o przepaści między postrzeganiem tych wydarzeń przez środowiska opi
niotwórcze i media a badaną w tym samym czasie opinią Polaków. 

Blisko połowa Polaków (44%) uważa, że Stany Zjednoczone pozostają państwem, które 
może wyznaczać standardy demokracji w świecie, a tylko 10% wyraża opinie zdecydowanie 
przeciwną. Jeszcze wyższy odsetek odpowiedzi pozytywnych (łącznie 72%) odnotowano w 
przypadku oceny znaczenia inwestycji amerykańskich w polską gospodarkę i korzyści dla 
Polski związanych z dostawami amerykańskiego gazu skroplonego (60%). Równo połowa 
Polaków uważa również, że w minionych 20 latach systematycznie poprawiał się ogólny 
wizerunek USA w Polsce, przy czym nieco mniej ankietowanych (41%) przewiduje poprawę 
relacji dwustronnych w przyszłości. Tak wysokie oczekiwania wyrażane są mimo równocze
snego przekonania Polaków o ograniczonym wpływie Polonii na amerykańską politykę we
wnętrzną i zagraniczną (tylko co dziesiąty ankietowany uważa, że grupa ta jest wpływowa). 

Powyższe opinie potwierdzają wyrażane przez ekspertów i media przekonanie o po
zytywnym stosunku Polaków do Stanów Zjednoczonych. Część udzielonych odpowiedzi 
świadczy jednak wyraźnie, że nie jest to wcale podejście bezkrytycznie proamerykań-
skie. Przykładowo, Polacy wystawiają negatywną ocenę decyzji administracji Joe Bidena 
w sprawie zniesienia amerykańskich sankcji związanych z budową gazociągu Nord Stream 2 
– ponad połowa uznała ją za sprzeczną z interesami Polski. Większość Polaków (53%) jest 
też przeciwna ewentualnemu rozmieszczeniu broni nuklearnej USA w Polsce, niezależnie od 
okoliczności podjęcia tej wciąż bardzo mało prawdopodobnej i hipotetycznej decyzji. Tylko 
13% Polaków dopuszcza rozmieszczenie arsenału nuklearnego w okresie pokoju, natomiast 
co czwarty dopuściłby je wyłącznie w okresie większego zagrożenia Polski. Jest to jeden 
z tych wyników ankiet, który wymagać będzie pogłębionych badań, ponieważ otwiera pole 
do różnych interpretacji. 

Co drugi Polak (54%) oczekuje, że zakup sprzętu wojskowego w USA powinien być 
zawsze powiązany ze stworzeniem możliwości rozwoju polskiego przemysłu obronnego. 
Zwraca uwagę także fakt, iż równo 3/4 badanych wyraża przekonanie, że amerykańscy żoł
nierze rozmieszczeni w Polsce powinni w sprawach karnych podlegać polskiemu wymia
rowi sprawiedliwości, a tylko 20% zgadzało się na ich podległość prawu amerykańskiemu. 
Te odpowiedzi można jednak uznać za niewyróżniające się szczególnie na tle poglądów 
wyrażanych przez społeczeństwa innych sojuszników USA, w których stacjonują amerykań
scy żołnierze. Wyniki ankiet na temat postrzegania dotychczasowych dostaw sprzętu woj
skowego oraz przywilejów sił amerykańskich w Polsce wymagają dalszej uwagi ze strony 
władz obu państw, wyprzedzającej działania, zwłaszcza biorąc pod uwagę możliwości wy
stąpienia nieporozumień lub niejasności właśnie na ich tle. 

Na uwagę zasługują również te odpowiedzi ankietowanych, które mogą stanowić 
wyzwanie dla przyszłości relacji dwustronnych między USA a Polską. Badanie ujawniło 
przede wszystkim bardzo poważne różnice pokoleniowe. Najmłodsi badani (18–24 lata) wy
kazują niewielkie zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi, a także nie zauważają korzyści 
z polskoamerykańskiego sojuszu. To pokolenie także rzadziej wskazuje USA jako najważ
niejszego sojusznika Polski i nie dostrzega w praktyce ,,specjalnych więzi” między obu pań
stwami. Ta sama grupa respondentów nie przywiązuje szczególnej wagi do kwestii kraju 
pochodzenia zaawansowanych technologii oraz generalnie preferuje dystans Europy do 
wielowymiarowej rywalizacji chińskoamerykańskiej. Co ciekawe, te opinie są wyrażane 
mimo ogólnie wysokiego poparcia najmłodszych Polaków dla polityki zagranicznej Bidena. 
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Zagadnienie stosunku Europejczyków do narastającej rywalizacji chińskoamerykańskiej 
bez wątpienia wymagałoby także dalszych badań w Polsce i krajach Europy. Można przy 
tym zaryzykować tezę, że najmłodsi Polacy mają niewielką wiedzę na ten temat, skutkującą 
wybieraniem odpowiedzi ,,nie wiem” lub neutralnych. Jest to konsekwencja małego zain
teresowania polityką międzynarodową. Najmłodsi respondenci wydają się jednak dosyć 
podatni na obecne i przyszłe negatywne oddziaływanie dezinformacji Chin wymierzonej 
w amerykańskiego rywala. Ta grupa – odmiennie niż poprzednie pokolenia Polaków – nie 
posiada bezpośrednich politycznych doświadczeń kształtujących pozytywny obraz USA, 
na przykład pamięci wsparcia Stanów Zjednoczonych dla opozycji antykomunistycznej 
przed 1989 r. czy dla przystąpienia Polski do NATO. 

Nie wszystkie elementy współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa wydają się zrozu-
miałe dla polskiej opinii publicznej. Jedynie 24% ankietowanych Polaków zadeklarowało, 
że zna przeznaczenie amerykańskiej bazy przeciwrakietowej budowanej w Redzikowie. 
Ich odpowiedzi na kolejne pytanie wykazały jednak, że błędnie odbierają przeznaczenie 
tej instalacji. Spośród małej grupy osób deklarujących wiedzę tylko co dziesiąty wskazał 
na zagrożenia rakietowe z Iranu, a zdecydowana większość (64%) wskazała na zagroże
nia z Rosji. Po ponad dekadzie od rozpoczęcia tego projektu wyniki te świadczą o małej 
skuteczności amerykańskiej i sojuszniczej dyplomacji publicznej. Mogą być także związane 
ze względną skutecznością dezinformacji Rosji, konsekwentnie prezentującej tę instalację 
jako wymierzoną właśnie w jej bezpieczeństwo. Kwestia wyjaśnienia przeznaczenia tego 
elementu systemu przeciwrakietowego Sojuszu powinna zwrócić większą uwagę decyden
tów w Waszyngtonie, Brukseli i Warszawie. 

Stosunki polsko-amerykańskie mają unikalną i bardzo mocną legitymację wśród 
Polaków. Biorąc pod uwagę obiektywną asymetrię potencjałów oraz priorytetów i inte
resów obu państw, czytelne jest uznanie Polaków dla dotychczasowego bilansu polsko
amerykańskiej współpracy, która przekłada się także na współpracę w NATO, ONZ i innych 
forach międzynarodowych. Analiza odpowiedzi Polaków na konkretne pytania pokazuje 
jednak, że uznanie to wynika nie tyle z sentymentów czy iluzji co do charakteru „specjalnej 
więzi”, co ze zdroworozsądkowego zrozumienia wspomnianej asymetrii oraz zbieżności lub 
rozbieżności interesów obu stron, a nawet z dystansu Polaków do niektórych decyzji lub 
priorytetów danej administracji w Waszyngtonie. Odnotowane przez sondaże i już widocz
ne zmiany pokoleniowe mogą w przyszłości przynieść powiększenie się grupy osób krytycz
nych wobec Stanów Zjednoczonych, które aktualnie stanowią mały odsetek Polaków. To 
z kolei pociągałoby za sobą równoległy – choć trudny do określenia co do czasu i skali – 
spadek poziomu akceptacji Polaków dla amerykańskich działań lub realizacji konkretnych 
interesów w Polsce i Europie Środkowej. 

Zachęcając do lektury całości raportu PISM, traktujemy jego wyniki jako wkład do 
dyskusji na temat różnych aspektów stosunków dwustronnych i transatlantyckich, prowa
dzonej zarówno w Warszawie, jak i w Waszyngtonie. 

Marcin Andrzej Piotrowski, PISM
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I. WPROWADZENIE – TŁO I CEL BADANIA

Tematyka stosunków polskoamerykańskich i  zróżnicowane oceny polityki Stanów 
Zjednoczonych są w  ostatnim czasie intensywnie obecne w  polskiej debacie publicznej. 
Wpływa na to duża dynamika zdarzeń w polityce międzynarodowej, mająca bezpośred
ni lub pośredni wpływ na polskie interesy strategiczne, w tym zwłaszcza na sferę bezpie
czeństwa narodowego i energetycznego. Decyzje nowej administracji USA umożliwiające 
dokończenie budowy gazociągu Nord Stream 2, a także mniejsza dynamika relacji z Polską 
po okresie ściślejszych kontaktów za czasów prezydentury Donalda Trumpa – to czynniki 
 ożywienia dyskusji na temat stosunków Polski i USA. Nie bez znaczenia są także we wrześniu– 
październiku wydarzenia w Afganistanie, których kontekst i symbolika wpływają na  przebieg 
debaty o roli Stanów Zjednoczonych we współczesnym świecie. Kulminacja tych wydarzeń 
miała miejsce w czasie realizacji badania.

Znaczenie oceny polityki USA i  relacji polskoamerykańskich wykracza jednak poza 
doraźny kontekst. Kwestie miejsca Polski w  polityce międzynarodowej, kształtowania re
lacji z sojusznikami, polskiej tożsamości w ramach zachodniego systemu bezpieczeństwa 
są ważne i interesujące z wielu powodów, niezależnie od aktualnych zdarzeń i decyzji, tym 
bardziej że w ostatnim czasie dzieje się w tej dziedzinie więcej niż przez kilka poprzednich 
dekad. Zmienia się narracja, zdarzenia i procesy nabierają większej dynamiki. Inaczej, niż 
miało to miejsce w przeszłości, kształtuje się przestrzeń informacyjna i medialna, w której 
toczy się debata o sprawach międzynarodowych. Opinia publiczna poddawana jest także 
nowemu rodzajowi oddziaływania – wojnie informacyjnej prowadzonej na nieznaną dotąd 
skalę, m.in. w mediach społecznościowych. Jednym z jej celów jest osłabienie zaufania mię
dzy państwami Zachodu, zakwestionowanie podstaw i siły Sojuszu Północnoatlantyckiego, 
a zwłaszcza znaczenia Stanów Zjednoczonych.

W Polsce istnieje szereg obiegowych opinii na temat stosunku społeczeństwa do USA. 
Najczęściej powtarzany jest pogląd o niemal bezwarunkowo proamerykańskiej postawie 
Polaków, o szczególnych więziach historycznych i emocjonalnych łączących oba narody. 
Często przywoływanym symbolem są wspólni bohaterowie walk o niepodległość, przy wielu 
okazjach podkreśla się wkład Polonii amerykańskiej w życie społeczne USA oraz rolę władz 
amerykańskich we wspieraniu polskiej państwowości teraz i w przeszłości. 

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych zlecił przeprowadzenie badań opinii pu
blicznej poświęconych ocenie polityki Stanów Zjednoczonych i stosunków polskoamery
kańskich. Prezentowane w niniejszym raporcie wyniki tych badań pozwalają opisać sposób 
myślenia Polaków na tematy amerykańskie i to, na ile jest on zbieżny z przywołanym wyżej 
stereotypem. Co jest w tym myśleniu trwałe, a co ulega zmianom pod wpływem nowych 
okoliczności? Czy występują różnice w poglądach zależnie od wieku, wykształcenia, miej
sca zamieszkania, preferencji politycznych oraz innych kryteriów zróżnicowania społecz
nego? Jaki wpływ na stosunek do Stanów Zjednoczonych ma obecność w Polsce żołnierzy 
amerykańskich? 

Prezentowany raport pozwala dostrzec i zrozumieć niuanse społecznych ocen spraw 
amerykańskich w warunkach silnych podziałów politycznych istniejących w Polsce, a także 
w realiach rosnących napięć strategicznych. Zebrane dane – choć nie dają podstaw do 
kwestionowania generalnie proamerykańskiego nastawienia Polaków – pokazują raczej 
realizm ocen i  dojrzałe spojrzenie na uwarunkowania sytuacji międzynarodowej niż ide
alizm i romantyzm, tak często przypisywany polskiej opinii publicznej.
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II. INFORMACJE O BADANIU

Badanie miało charakter pomiaru ilościowego, zostało zrealizowane metodą wywia
dów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w  ramach dwóch niezależnych 
pomiarów przeprowadzonych w tym samym czasie. Każdy z  nich został zrealizowany na 
losowej próbie 1003 dorosłych Polaków. Obie próby były reprezentatywne dla struktury spo
łecznodemograficznej Polski pod względem płci, wieku, poziomu wykształcenia, wielkości 
miejscowości zamieszkania oraz województwa. 

Zgodnie z  założeniami zdefiniowanymi przez PISM w  ramach każdego pomiaru re
spondentom zadawano zestaw 14 pytań oraz pytania metryczkowe. Podział sondażu na 
dwa niezależne pomiary pozwolił na optymalizację długości wywiadu (respondenci odpo
wiadali na 14 pytań z części głównej kwestionariusza, nie zaś na 28 pytań), a co za tym idzie 
– na zniwelowanie efektu zmęczenia respondentów i w efekcie podniesienie jakości uzy
skanych wyników. Realizacja wywiadów odbyła się w dniach 5–24 sierpnia 2021 r. 

STRUKTURA PRÓB BADANIA 

Płeć
Kobieta 52%

Mężczyzna 48%

Wiek

18–24 lata  9%

25–34 lata 17%

35–44 lata 20%

45–54 lata 15%

55–64 lata 17%

65 lat i więcej 22%

Poziom wykształcenia

Podstawowe, zawodowe 40%

Średnie 35%

Wyższe 25%

Wielkość miejscowości 
zamieszkania

Wieś 39%

Miasto poniżej 20 tys. mieszkańców 13%

Miasto 20–99 tys. mieszkańców 19%

Miasto 100–499 tys. mieszkańców 17%

Miasto 500 tys. mieszkańców lub więcej 12%

Województwo

Dolnośląskie  5%

Kujawskopomorskie  6%

Lubelskie  8%

Lubuskie  4%

Łódzkie  6%

Małopolskie  8%

Mazowieckie 14%

Opolskie  5%

Podkarpackie  3%

Podlaskie  3%

Pomorskie  6%

Śląskie 12%

Świętokrzyskie  4%

Warmińskomazurskie  3%

Wielkopolskie  9%

Zachodniopomorskie  4%



Polski Instytut Spraw Międzynarodowych10 |

Podczas badania respondentom zadawane było pytanie o  preferencje wyborcze. 
Uśrednione wyniki dla obu zrealizowanych prób (maksymalne odchylenie wyniku pomiędzy 
pomiarami wyniosło 3 p.p.) są prezentowane w tabeli poniżej.

PREFERENCJE WYBORCZE 
WSZYSCY 

RESPONDENCI

Z WYŁĄCZENIEM OSÓB 
NIEDEKLARUJĄCYCH UDZIAŁU 

W WYBORACH

Na którą listę wyborczą 

oddałby Pan/oddalałaby 

Pani swój głos, gdyby 

wybory do Sejmu odbyły 

się w najbliższą niedzielę?

Zjednoczona Prawica – Prawo 
i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, 
Porozumienie

25% 28%

Koalicja Obywatelska  Platforma 
Obywatelska i Nowoczesna

17% 19%

Polska 2050 Szymona Hołowni 12% 13%

Konfederacja Wolność i Niepodległość  6%  6%

Nowa Lewica i Razem (wspólna lista 
lewicy)

 3%  4%

Polskie Stronnictwo Ludowe  
 Koalicja Polska

 2%  2%

Inna partia  2%  3%

Poszedłbym/poszłabym na wybory, 
ale nie wiem, na którą listę oddałbym/
oddałabym swój głos 

23% 26%

Nie poszedłbym/nie poszłabym na 
wybory

 9% –

Mimo że badanie nie miało charakteru sondażu przedwyborczego, uzyskany roz
kład poparcia można uznać za zbliżony do nastrojów politycznych w  badanym okresie1. 
Preferencje wyborcze, a konkretnie opinie sympatyków aktualnych największych sił poli
tycznych, zostały włączone do analizy wyników oprócz zmiennych demograficznych i znaj
dują się w Aneksie do niniejszego raportu. 

W trakcie realizacji badania miały miejsce szeroko komentowane w mediach wydarze
nia w Afganistanie – zajęcie Kabulu przez talibów (15 sierpnia) i wycofanie wojsk amerykań
skich wraz z ewakuacją ich współpracowników, ostatecznie kończące misję Amerykanów 
i NATO w tym państwie. Sytuacja ta również została wzięta pod uwagę podczas analizy 
wyników badania, w celu sprawdzenia, czy upadek Kabulu i jego następstwa miały wpływ 
na opinie i postrzeganie Stanów Zjednoczonych.

Uwaga dotycząca prezentowania danych na wykresach: w  przypadku pytań 
z możliwą jedną odpowiedzią minimalne odchylenia od 100% wiążą się z zaokrągleniami 
procentowania.

1  Dla porównania można przytoczyć wyniki trzech największych ugrupowań z sondażu CBOS zrealizowanego 
w dniach 16–26 sierpnia: Prawo i Sprawiedliwość: 34%, Koalicja Obywatelska: 18%, Polska 2050 Szymona Hołowni: 
11%; CBOS, Preferencje partyjne w sierpniu, Warszawa, 27 sierpnia 2021 r. 
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III. NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA I WNIOSKI  

W polskiej opinii publicznej na temat Stanów Zjednoczonych i sojuszu z USA obecna jest 
zarówno perspektywa strategiczna, jak i  doraźne oceny konkretnych posunięć władz 
amerykańskich lub polskiego rządu. Dominuje przekonanie o dużym znaczeniu relacji ze 
Stanami Zjednoczonymi oraz silnie pozytywne nastawienie wobec amerykańskich warto-
ści. Nie przesłania to jednak zdolności do krytycznej oceny tych decyzji, które mogą być 
wyzwaniem dla polskich interesów. 

Jak w  wielu innych tematach społecznych i  politycznych, także w  ocenie Stanów 
Zjednoczonych i stosunków polskoamerykańskich kluczowe różnice poglądów związane 
są z wiekiem i preferencjami politycznymi respondentów. 

Respondenci starsi (w wieku 55+, a zwłaszcza 65+):

 − są bardziej zainteresowani polityką zagraniczną USA;

 − częściej pozytywnie oceniają stan stosunków polskoamerykańskich;

 − częściej wskazują na obopólne korzyści tych stosunków;

 − są przekonani o istnieniu szczególnej więzi między Stanami Zjednoczonymi i Polską; 

 − mają ogólnie bardziej pozytywny stosunek do USA; 

 − lepiej oceniają politykę Donalda Trumpa, choć przewidują zarazem poprawę relacji 
za rządów prezydenta Joe Bidena;

 − wskazują na sojusz z USA jako właściwszą strategię w obliczu globalnej rywalizacji 
z Chinami;

 − wskazują Stany Zjednoczone jako głównego sojusznika Polski;

 − częściej są zdania, że USA są państwem mogącym wyznaczać standardy demokra
cji na świecie;

 − oceniają zniesienie amerykańskich sankcji związanych z budową gazociągu Nord 
Stream 2 jako sprzeczne z interesami Polski;

 − opowiadają się za amerykańskimi technologiami;

 − zauważają poprawę wizerunku USA w Polsce.

Respondenci młodsi (zwłaszcza w wieku 18–24 lata):

 − w niewielkim stopniu interesują się polityką zagraniczną USA;

 − stan stosunków polskoamerykańskich oceniają neutralnie;

 − częściej nie potrafią ocenić, czy istnieje szczególna więź między Polską i USA;

 − mniej pozytywnie oceniają korzyści z sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi;

 − liczą na poprawę relacji pod rządami Joe Bidena;

 − najczęściej są zwolennikami zachowania równego dystansu od USA i Chin w kontek
ście ich globalnej rywalizacji; 

 − rzadziej wskazują na Stany Zjednoczone jako głównego sojusznika Polski;

 − zniesienie amerykańskich sankcji związanych z  budową gazociągu Nord Stream 
2 postrzegają jako neutralne dla Polski;
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 − doceniają znaczenie amerykańskich inwestycji dla polskiej gospodarki;

 − nie ma dla nich znaczenia kraj pochodzenia nowych technologii;

 − przewidują poprawę stosunku Polaków do Stanów Zjednoczonych;

 − najczęściej postrzegają USA jako atrakcyjne miejsce do emigracji zarobkowej i jako 
kierunek turystyczny.

Różnice międzypokoleniowe i  podziały polityczne (w pewnym stopniu nakładające 
się na siebie: poparcie dla głównych sił politycznych jest w znacznej mierze skorelowane 
z wiekiem) prowadzą do różnic w ocenach spraw polskoamerykańskich. Inne jest rozło
żenie akcentów, różne jest spojrzenie na bieżącą politykę. Widać to zwłaszcza w opiniach 
o aktualnym stanie stosunków polskoamerykańskich. Bardziej krytyczny bądź bardziej po
zytywny sąd na ten temat wynika przede wszystkim z oceny polityki aktualnego rządu pol
skiego i aktualnej administracji amerykańskiej, a nie jest opinią o strategicznym wymiarze 
stosunków jako takich. Podziały polityczne widoczne są wyraźnie także w ocenach spraw 
bieżących, takich jak wypowiedzi amerykańskich polityków o sytuacji w Polsce.

Oceny trwalszych kwestii i  interesów są mniej podatne na oddziaływanie bie
żącej agendy politycznej. Przekonanie o  szczególnej więzi łączącej Polskę ze Stanami 
Zjednoczonymi, osobisty stosunek do USA, wiara w  siłę i  znaczenie sojuszu wojskowego, 
uznanie dla standardów amerykańskiej demokracji, krytyka zniesienia sankcji związanych 
z gazociągiem Nord Stream 2, sceptycyzm co do obecności amerykańskiej broni jądrowej 
w Polsce – tu różnice polityczne i międzypokoleniowe ujawniają się z mniejszą siłą.

Trudno jednak nie zauważyć w tym miejscu większej rezerwy w opiniach najmłodszej 
grupy wiekowej (18–24  lata). Składać się może na to kilka czynników – przede wszystkim 
relatywnie mniejsze zainteresowanie polityką zagraniczną, mniejsza wiedza na ten temat 
i skłonność do udzielania odpowiedzi „nie wiem”. Charakterystyczna jest tu także tendencja 
do wybierania ocen neutralnych i opowiadania się za światową „równowagą sił”. 

Podczas realizacji badania doszło do kulminacji wydarzeń związanych z zakończe
niem misji wojsk sojuszniczych w Afganistanie. Porównanie odpowiedzi udzielanych przed 
i po tych zdarzeniach prowadzi do ważnych ustaleń: spadł odsetek zwolenników polityki 
Joe Bidena, mniej osób przewiduje, że jej wpływ na stosunki z  Polską będzie pozytywny. 
Nastąpił zarazem jednak wzrost liczby zwolenników sojuszu z Ameryką, także jako przeciw
wagi dla globalnej roli Chin. Tu także zrozumienie dla znaczenia strategicznej roli USA łączy 
się ze zdolnością do zróżnicowanej oceny wydarzeń z bieżącej agendy politycznej.
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IV. WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

1. OGÓLNY STOSUNEK DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH
Większość Polaków, prawie 2/3, określa swój stosunek do Stanów Zjednoczonych jako 

pozytywny, wśród nich około co piąty – jako zdecydowanie pozytywny. Siła sentymentu jest 
czynnikiem różnicującym opinie w grupach wiekowych. Odsetek osób określających swój 
stosunek do Stanów Zjednoczonych jako zdecydowanie pozytywny rośnie wraz z wiekiem 
– w przypadku osób 65 lat i więcej wynosi 24%. Wydarzenia w Afganistanie nie wywarły du
żego wpływu na sposób postrzegania Stanów Zjednoczonych przez Polaków. Porównując 
opinie z okresu przed 15 sierpnia oraz po upadku Kabulu, widać zbliżony odsetek badanych 
wyrażających pozytywny stosunek do USA, rzadziej natomiast pojawiały się wskazania ne
gatywne (odsetki przed i po 15 sierpnia odpowiednio: 7% i 3%).

WYKRES 1. STOSUNEK DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH 

P5 . (A1) Jaki jest Pana/Pani obecny stosunek do Stanów Zjednoczonych? 
Podstawa procentowania: wszyscy respondenci .

WYKRES 1.1. STOSUNEK DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH – WIEK 
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Zdecydowanie pozytywny
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Raczej negatywny

Zdecydowanie negatywny

Nie wiem, trudno powiedzieć
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Większość badanych zgadza się ze stwierdzeniem o  powstaniu specjalnych więzi 
między Stanami Zjednoczonymi a Polską. Pogląd ten dominuje zwłaszcza wśród osób z naj
starszej grupy wiekowej (65  lat i więcej) i osób z niższym poziomem wykształcenia. Warto 
zauważyć, że wśród badanych z  najmłodszej grupy wiekowej około co piąty nie potrafił 
określić swojego zdania. Można przypuszczać, że pojęcie „specjalnej więzi” ugruntowane 
w świadomości starszych pokoleń przestaje funkcjonować wśród najmłodszych Polaków.

WYKRES 2. OPINIA NA TEMAT POWSTANIA SPECJALNYCH WIĘZI MIĘDZY USA A POLSKĄ

P3 .(A1) W jakim stopniu zgadza lub nie zgadza się Pan/Pani z opinią, że w stosunkach Polski ze Stanami Zjedno-
czonymi powstały specjalne więzi obu krajów? 
Podstawa procentowania: wszyscy respondenci .
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Nie wiem, trudno powiedzieć
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WYKRES 2.1. OPINIA NA TEMAT POWSTANIA SPECJALNYCH WIĘZI MIĘDZY USA A POLSKĄ – WIEK 

WYKRES 2.2. OPINIA NA TEMAT POWSTANIA SPECJALNYCH WIĘZI MIĘDZY USA A POLSKĄ – WYKSZTAŁCENIE 
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2. OCENA POLITYKI ZAGRANICZNEJ USA I STOSUNKÓW DWUSTRONNYCH
Prawie co drugi Polak zadeklarował zainteresowanie polityką zagraniczną Stanów 

Zjednoczonych, przy czym poziom tego zainteresowania jest najczęściej określany jako 
średni. Brak zainteresowania tematem wskazał co piąty badany. Zdecydowanie częściej 
zainteresowanie wykazują mężczyźni niż kobiety. Różnice można zaobserwować również 
w przypadku wieku oraz wykształcenia – im wyższy wiek oraz poziom wykształcenia, tym 
wyższy poziom zainteresowania. Wśród osób z najmłodszej grupy wiekowej, do 24 lat, zain
teresowanie polityką zagraniczną Stanów Zjednoczonych na poziomie co najmniej średnim 
wskazało tylko niecałe 30% badanych. Na stopień zainteresowania kwestiami polityki mię
dzynarodowej Stanów Zjednoczonych nie miały wpływu wydarzenia w Afganistanie.

WYKRES 3. ZAINTERESOWANIE POLITYKĄ ZAGRANICZNĄ STANÓW ZJEDNOCZONYCH

P1 .(A1) W jakim stopniu interesuje się Pan/Pani polityką zagraniczną Stanów Zjednoczonych? 
Podstawa procentowania: wszyscy respondenci .

WYKRES 3.1. ZAINTERESOWANIE POLITYKĄ ZAGRANICZNĄ STANÓW ZJEDNOCZONYCH – PŁEĆ 
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WYKRES 3.2. ZAINTERESOWANIE POLITYKĄ ZAGRANICZNĄ STANÓW ZJEDNOCZONYCH – WIEK

WYKRES 3.3. ZAINTERESOWANIE POLITYKĄ ZAGRANICZNĄ STANÓW ZJEDNOCZONYCH – WYKSZTAŁCENIE 
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Stosunki Stanów Zjednoczonych i  Polski są oceniane najczęściej pozytywnie, choć 
przewaga takich odpowiedzi nie jest znacząca. Nieco ponad 1/3 Polaków postrzega je jako 
dobre, a jednocześnie prawie 1/4 – jako złe. Osoby do 34. roku życia najczęściej oceniają sto
sunki Stanów Zjednoczonych i Polski jako neutralne, z kolei osoby z najstarszych grup wie
kowych (55 lat i więcej) częściej posiadają wyrobioną opinię – pozytywną lub negatywną. 

WYKRES 4. OCENA STOSUNKÓW STANÓW ZJEDNOCZONYCH I POLSKI

P2 .(A1) Jak ogólnie ocenia stosunki Stanów Zjednoczonych i Polski? Czy Pana/Pani zdaniem są one: 
Podstawa procentowania: wszyscy respondenci .

WYKRES 4.1. OCENA STOSUNKÓW STANÓW ZJEDNOCZONYCH I POLSKI – WIEK 
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Tak jak niejednoznaczna była ocena stosunków polskoamerykańskich, tak opinie co 
do strony, która w ciągu ostatnich 30 lat bardziej na nich skorzystała, były podzielone. 35% 
Polaków wskazuje w tym kontekście Polskę, prawie 30% – Stany Zjednoczone, podobny od
setek badanych postrzega oba kraje jako równoważnych beneficjentów. Mężczyźni czę
ściej niż kobiety wskazują w tym kontekście Stany Zjednoczone, podobne zdanie przeważa 
wśród osób w wieku 35–54 lata. 

WYKRES 5. BENEFICJENT STOSUNKÓW POLSKO-AMERYKAŃSKICH W CIĄGU OSTATNICH 30 LAT

P4 . (A1) Czy w ostatnich 30 latach w stosunkach polsko-amerykańskich któraś ze stron bardziej z nich skorzystała? 
Podstawa procentowania: wszyscy respondenci .

WYKRES 5.1. BENEFICJENT STOSUNKÓW POLSKO-AMERYKAŃSKICH W CIĄGU OSTATNICH 30 LAT – PŁEĆ 

WYKRES 5.2 BENEFICJENT STOSUNKÓW POLSKO-AMERYKAŃSKICH W CIĄGU OSTATNICH 30 LAT – WIEK 
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Niemal połowa badanych uważa, że stosunki polskoamerykańskie mają charakter 
partnerski i  służą wspólnym interesom. Z kolei około 1/3 Polaków dopatruje się w nich je
dynie amerykańskich korzyści. Zdanie to najczęściej podzielają osoby, które uzyskały wyż
sze wykształcenie, mężczyźni oraz respondenci w przedziale wiekowym 45–54 lata. Tylko 12% 
badanych twierdzi, że stosunki Polski i USA służą przede wszystkim polskim interesom. Po 
wydarzeniach w Afganistanie wzrósł jednak odsetek osób upatrujących w stosunkach obu 
państw więcej korzyści dla Polski (odsetki wskazań odpowiedzi: Służą polskim interesom 
politycznym i ekonomicznym przed i po 15 sierpnia odpowiednio: 10% i 16%).

WYKRES 6. OPINIA NA TEMAT STOSUNKÓW POLSKO-AMERYKAŃSKICH

P12 .(A1) Czy uważa Pan/Pani, że stosunki polsko-amerykańskie: 
Podstawa procentowania: wszyscy respondenci .

WYKRES 6.1. OPINIA NA TEMAT STOSUNKÓW POLSKO-AMERYKAŃSKICH – PŁEĆ
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WYKRES 6.2. OPINIA NA TEMAT STOSUNKÓW POLSKO-AMERYKAŃSKICH – WIEK

WYKRES 6.3. OPINIA NA TEMAT STOSUNKÓW POLSKO-AMERYKAŃSKICH – WYKSZTAŁCENIE 
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Prawie połowa Polaków ocenia, że prezydentura Donalda Trumpa miała korzystny 
wpływ na stosunki między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Przeciwne zdanie wyraził około 
co czwarty badany. Mężczyźni częściej niż kobiety wyrażali opinię o pozytywnym przełoże
niu prezydentury Donalda Trumpa na stosunki między oboma państwami. Różnice w oce
nie są również dostrzegalne w zależności od wieku i wykształcenia respondentów. Wyższy 
wiek częściej idzie w parze z pozytywną oceną, zaś wykształcenie odwrotnie – im wyższe 
tym ocena częściej negatywna. 

WYKRES 7. OCENA WPŁYWU PREZYDENTURY DONALDA TRUMPA NA STOSUNKI POLSKO-AMERYKAŃSKIE

P9 . (A1) Jak Pan/Pani ocenia wpływ prezydentury Donalda Trumpa na stosunki polsko-amerykańskie?  
Czy Pana/Pani zdaniem był on: 
Podstawa procentowania: wszyscy respondenci .

WYKRES 7.1. OCENA WPŁYWU PREZYDENTURY DONALDA TRUMPA NA STOSUNKI POLSKO-AMERYKAŃSKIE – PŁEĆ 
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WYKRES 7.2. OCENA WPŁYWU PREZYDENTURY DONALDA TRUMPA NA STOSUNKI POLSKO-AMERYKAŃSKIE – WIEK 

WYKRES 7.3. OCENA WPŁYWU PREZYDENTURY DONALDA TRUMPA NA STOSUNKI POLSKO-AMERYKAŃSKIE  
– WYKSZTAŁCENIE 
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Znaczna część badanych (44%) przewiduje, że polityka aktualnego prezydenta Stanów 
Zjednoczonych Joe Bidena nie będzie miała wpływu na stosunki polskoamerykańskie. 
Prawie 30% Polaków spodziewa się negatywnego wpływu na wzajemne relacje, a co pią
ty – pozytywnego. Należy zaznaczyć, że realizacja badania miała miejsce około 7 miesięcy 
po objęciu prezydentury przez Joe Bidena, zaś decyzja o przyśpieszeniu wycofania wojsk 
amerykańskich z Afganistanu spowodowała wydarzenia, których następstwem była utrata 
kontroli przez rząd w Kabulu, do czego doszło w czasie realizacji badania. Opinie osób bio
rących udział w sondażu po granicznej dacie 15 sierpnia były już nieco bardziej sceptyczne 
wobec polityki nowego prezydenta. Rzadziej wyrażano zdanie, że poprawi ona stosunki 
polskoamerykańskie (odsetki przed i po 15 sierpnia odpowiednio: 24% i 15%), częściej poja
wiały się trudności w określeniu zdania w tej sprawie. Poprawę relacji częściej przewidują 
kobiety niż mężczyźni, zaś biorąc pod uwagę wiek – osoby z najmłodszej grupy (18–24 lata) 
oraz w wieku powyżej 55 lat. 

WYKRES 8. OCENA POTENCJALNEGO WPŁYWU POLITYKI JOE BIDENA NA STOSUNKI POLSKO-AMERYKAŃSKIE

P10 . (A1) Jakiego wpływu na stosunki polsko-amerykańskie spodziewa się Pan/Pani od polityki Joe Bidena?  
Czy sądzi Pan/Pani, że:  
Podstawa procentowania: wszyscy respondenci .

WYKRES 8.1. OCENA POTENCJALNEGO WPŁYWU POLITYKI JOE BIDENA NA STOSUNKI POLSKO-AMERYKAŃSKIE  
– PŁEĆ 
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WYKRES 8.2. OCENA POTENCJALNEGO WPŁYWU POLITYKI JOE BIDENA NA STOSUNKI POLSKO-AMERYKAŃSKIE  
– WIEK 

3. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W RELACJACH DWUSTRONNYCH
46% Polaków postrzega Stany Zjednoczone jako głównego sojusznika Polski, co stano

wi znaczną przewagę nad pozostałymi wskazywanymi w tym kontekście państwami. Warto 
zauważyć, że co piąty badany nie potrafił wskazać, jaki kraj jest głównym sojusznikiem 
Polski. Proamerykańskie nastawienie widoczne jest w szczególności wśród osób w wieku 
65 lat i więcej – w tej grupie Stany Zjednoczone jako najważniejszego sojusznika wskazało 
55% badanych. Wśród osób w wieku 18–24 lata odsetek ten wyniósł niecałe 30%. 

Wydarzenia w Afganistanie nie miały przełożenia na postrzeganie Stanów Zjedno
czonych jako głównego sojusznika Polski.

WYKRES 9. NAJWAŻNIEJSZY SOJUSZNIK POLSKI

P1 .(A2) Jaki kraj jest Pana/Pani zdaniem obecnie najważniejszym sojusznikiem Polski?  
Podstawa procentowania: wszyscy respondenci .
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Większość Polaków (62%) podziela zdanie, że Stany Zjednoczone w przypadku real
nego zagrożenia bezpieczeństwa Polski zareagują, używając sił wojskowych. Sceptyczne 
opinie częściej pojawiały się wśród osób wieku od 24 do 44 lat oraz posiadających wyższe 
wykształcenie. 

WYKRES 10. OPINIA NA TEMAT POTENCJALNEJ REAKCJI STANÓW ZJEDNOCZONYCH  
W PRZYPADKU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI

P2 .(A2) Czy uważa Pan/Pani, że w przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa Polski Stany Zjednoczone 
zareagują z użyciem sił wojskowych, czy też nie? 
Podstawa procentowania: wszyscy respondenci
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WYKRES 10.1. OPINIA NA TEMAT POTENCJALNEJ REAKCJI STANÓW ZJEDNOCZONYCH  
W PRZYPADKU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI – WIEK 

WYKRES 10.2. OPINIA NA TEMAT POTENCJALNEJ REAKCJI STANÓW ZJEDNOCZONYCH  
W PRZYPADKU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI – WYKSZTAŁCENIE 
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Ponad połowa Polaków wyraziła zdanie, że Unia Europejska w obliczu rosnącej rywali
zacji Stanów Zjednoczonych z Chinami powinna zachować równy dystans do tych państw. 
Preferencję co do sojuszu z Ameryką w tym kontekście wskazał prawie co trzeci badany. 
Za wyłącznym sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi częściej optują mężczyźni oraz osoby 
z najstarszych grup wiekowych, powyżej 55 lat. Po wydarzeniach w Afganistanie wzrósł od
setek zwolenników sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi (odsetki przed i po 15 sierpnia odpo
wiednio: 29% i 35%).

WYKRES 11. ZDANIE NA TEMAT POTENCJALNYCH DZIAŁAŃ UNII EUROPEJSKIEJ  
DOTYCZĄCYCH RELACJI Z CHINAMI I AMERYKĄ

P11 .(A1) Czy uważa Pan/Pani, że w kontekście narastającej rywalizacji Ameryki z Chinami Unia Europejska powinna:  
Podstawa procentowania: wszyscy respondenci .
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WYKRES 11.1. ZDANIE NA TEMAT POTENCJALNYCH DZIAŁAŃ UNII EUROPEJSKIEJ  
DOTYCZĄCYCH RELACJI Z CHINAMI I AMERYKĄ – PŁEĆ 

WYKRES 11.2. ZDANIE NA TEMAT POTENCJALNYCH DZIAŁAŃ UNII EUROPEJSKIEJ  
DOTYCZĄCYCH RELACJI Z CHINAMI I AMERYKĄ – WIEK 
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Wśród Polaków dominuje opinia, że Stany Zjednoczone słusznie domagają się od eu
ropejskich państw członkowskich NATO większych wydatków na obronę. Zdanie takie wy
raziło około 2/3 badanych, w tym co czwarty – w stopniu zdecydowanym. Poparcie Stanów 
Zjednoczonych w kwestii wydatków na obronę częściej wyrażają mężczyźni, zaś przeciwną 
opinię najczęściej prezentują osoby w wieku 25–34 lata.

WYKRES 12. OPINIA NA TEMAT WYMAGAŃ STANÓW ZJEDNOCZONYCH DOTYCZĄCYCH WYDATKÓW NA OBRONĘ

P3 . (A2) Czy Pana/Pani zdaniem Stany Zjednoczone słusznie czy niesłusznie domagają się od Europejczyków 
większych wydatków na obronę? 
Podstawa procentowania: wszyscy respondenci .
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WYKRES 12.1. OPINIA NA TEMAT WYMAGAŃ STANÓW ZJEDNOCZONYCH DOTYCZĄCYCH WYDATKÓW NA OBRONĘ  
– PŁEĆ 

WYKRES 12.2. OPINIA NA TEMAT WYMAGAŃ STANÓW ZJEDNOCZONYCH DOTYCZĄCYCH WYDATKÓW NA OBRONĘ  
– WIEK 
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Polacy dość sceptycznie podchodzą do tematu broni jądrowej. Ponad połowa bada
nych nie dopuszcza bowiem rozmieszczenia amerykańskiej broni jądrowej w Polsce w żad
nych okolicznościach. Co czwarty dopuszcza taką możliwość tylko w  okresie zagrożenia 
wojskowego dla Polski. Większą otwartość wobec rozmieszczenia amerykańskiej broni ją
drowej w Polsce w okresie pokoju przejawiali mężczyźni (19%) oraz osoby w wieku 35–44 lata 
(22%). 

WYKRES 13. OPINIA NA TEMAT POTENCJALNEJ BRONI JĄDROWEJ W POLSCE

P7 .(A2) Czy w przyszłości dopuszcza Pan/Pani możliwość rozmieszczenia amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, 
czy też nie? 
Podstawa procentowania: wszyscy respondenci .

Zdecydowana większość badanych przyznaje, że nie zna przeznaczenia budowanej 
w Redzikowie amerykańskiej bazy wojskowej. Do braku wiedzy częściej przyznawały się ko
biety (87%) oraz osoby z najmłodszej grupy wiekowej: 18–24 lata (92%). Jedynie ¼ badanych 
zadeklarowała wiedzę na ten temat. Osoby te w kolejnym etapie zostały zapytane, jaki jest 
konkretnie cel budowanej w Redzikowie amerykańskiej bazy wojskowej. 

WYKRES 14. WIEDZA NA TEMAT PRZEZNACZENIA AMERYKAŃSKIEJ BAZY WOJSKOWEJ W REDZIKOWIE

P14 .(A1) . Czy zna Pan/Pani przeznaczenie budowanej w Redzikowie amerykańskiej bazy wojskowej? 
Podstawa procentowania: wszyscy respondenci
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WYKRES 14.1. WIEDZA NA TEMAT PRZEZNACZENIA AMERYKAŃSKIEJ BAZY WOJSKOWEJ W REDZIKOWIE – PŁEĆ 

WYKRES 14.2. WIEDZA NA TEMAT PRZEZNACZENIA AMERYKAŃSKIEJ BAZY WOJSKOWEJ W REDZIKOWIE – WIEK 

Większość osób, które zadeklarowały znajomość celu budowy amerykańskiej bazy 
w Redzikowie, twierdziła, że jej zadaniem ma być obrona Europy przed Rosją. Na Iran wska
zał tylko około co dziesiąty badany wstępnie deklarujący znajomość jej przeznaczenia.

WYKRES 15. PRZED KIM MA BRONIĆ EUROPĘ BAZA WOJSKOWA W REDZIKOWIE?

P14A .(A1) Czy baza ta ma Pana/Pani zdaniem bronić Europę przed rakietami z: 
Podstawa procentowania: respondenci wiedzący o przeznaczeniu bazy wojskowej w Redzikowie, N=239
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Zdecydowana większość Polaków (75%) wyraża opinię, że amerykańscy żołnierze 
stacjonujący na terenie Polski powinni podlegać polskiemu wymiarowi sprawiedliwości 
w sprawach karnych. Około co piąty badany wskazał w tym kontekście prawo amerykań
skie. Przekonanie dotyczące prymatu prawa polskiego częściej wskazywały osoby w wieku 
25–34 lata.

WYKRES 16. OPINIE NA TEMAT STATUSU AMERYKAŃSKICH ŻOŁNIERZY STACJONUJĄCYCH W POLSCE  
POD KĄTEM SPRAW KARNYCH 

P4 . (A2) Czy uważa Pan/Pani, że amerykańscy żołnierze stacjonujący w Polsce powinni podlegać polskiemu czy 
amerykańskiemu wymiarowi sprawiedliwości w sprawach karnych? 
Podstawa procentowania: wszyscy respondenci .

WYKRES 16.1. OPINIE NA TEMAT STATUSU AMERYKAŃSKICH ŻOŁNIERZY STACJONUJĄCYCH W POLSCE  
POD KĄTEM SPRAW KARNYCH – WIEK 
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4. STYL I CELE AMERYKAŃSKIEJ DYPLOMACJI W POLSCE
Według większości Polaków Stany Zjednoczone są państwem, które może wyznaczać 

standardy demokracji w świecie – prawie połowa respondentów (44%) raczej zgadza się 
z  tym stwierdzeniem, natomiast 17% jest w  tej kwestii zdecydowana. Zdanie to wyrażają 
przede wszystkim respondenci powyżej 65. roku życia. Przeciwne stanowisko prezentuje 
około 1/3 badanych (34%), wśród których najwięcej jest osób w wieku 25–34  lata. Po zaję
ciu Kabulu przez talibów spadł odsetek przeciwników twierdzenia, że Stany Zjednoczone są 
państwem uprawnionym do wyznaczania demokratycznego ładu na świecie, wzrósł nato
miast odsetek osób niepotrafiących jasno sformułować oceny.

WYKRES 17. STANY ZJEDNOCZONE JAKO PAŃSTWO MOGĄCE WYZNACZAĆ STANDARDY DEMOKRACJI W ŚWIECIE

P6 .(A1) Stany Zjednoczone są uważane za kraj o wysokich standardach demokracji i przestrzegania prawa . Czy 
zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem, że Stany Zjednoczone są państwem mogącym wyznaczać standardy 
demokracji w świecie? 
Podstawa procentowania: wszyscy respondenci .

WYKRES 17.1. STANY ZJEDNOCZONE JAKO PAŃSTWO MOGĄCE WYZNACZAĆ STANDARDY DEMOKRACJI W ŚWIECIE  
– WIEK
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Opinie dotyczące krytycznych wypowiedzi amerykańskich urzędników na temat sytu
acji politycznej w Polsce są podzielone. Największy odsetek respondentów (38%) ma do nich 
pozytywny stosunek, w tym gronie dominuje grupa z wykształceniem wyższym. Przeciwnego 
zdania jest natomiast 25% Polaków, wśród nich znaczna grupa mężczyzn. Neutralną opinię 
na ten temat zadeklarowało 29% respondentów.

WYKRES 18. OCENA AMERYKAŃSKICH KOMENTARZY DOTYCZĄCYCH SYTUACJI POLITYCZNEJ W POLSCE

P8 .(A1) W ostatnim czasie urzędnicy amerykańscy wypowiadali się krytycznie na temat sytuacji politycznej w Pol-
sce . Jak Pan/Pani ocenia amerykańskie komentarze lub opinie dotyczące polskich spraw? 
Podstawa procentowania: wszyscy respondenci .
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WYKRES 18.1. OCENA AMERYKAŃSKICH KOMENTARZY DOTYCZĄCYCH SYTUACJI POLITYCZNEJ W POLSCE  
– PŁEĆ

WYKRES 18.2. OCENA AMERYKAŃSKICH KOMENTARZY DOTYCZĄCYCH SYTUACJI POLITYCZNEJ W POLSCE  
– WYKSZTAŁCENIE
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Ponad połowa respondentów (54%) neutralnie ocenia też interwencje amerykań
skich dyplomatów w  Polsce, którzy wspierają interesy ekonomiczne amerykańskich firm. 
Pozytywny stosunek do tego typu działań wyraziło tylko 23% Polaków, w  tym najczęściej 
osoby powyżej 65. roku życia. Natomiast tylko niewiele ponad 1/10 badanych (13%) zadekla
rowała stosunek negatywny. Taka ocena była częściej wyrażana przez mężczyzn.

WYKRES 19. OCENA INTERWENCJI AMERYKAŃSKICH DYPLOMATÓW W POLSCE  
WSPIERAJĄCYCH INTERESY EKONOMICZNE AMERYKAŃSKICH FIRM

P7 .(A1) Istnieje opinia, że w minionych latach dyplomaci amerykańscy wywierali presję na władze polskie w spra-
wie warunków działalności firm z USA w Polsce . Jak ocenia Pan/Pani interwencje amerykańskich dyplomatów 
w Polsce wspierające interesy ekonomiczne amerykańskich firm? 
Podstawa procentowania: wszyscy respondenci
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WYKRES 19.1 OCENA INTERWENCJI AMERYKAŃSKICH DYPLOMATÓW W POLSCE  
WSPIERAJĄCYCH INTERESY EKONOMICZNE AMERYKAŃSKICH FIRM – PŁEĆ

WYKRES 19.2 OCENA INTERWENCJI AMERYKAŃSKICH DYPLOMATÓW W POLSCE  
WSPIERAJĄCYCH INTERESY EKONOMICZNE AMERYKAŃSKICH FIRM – WIEK
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5. DWUSTRONNA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA I TECHNOLOGICZNA
Ponad połowa badanych (54%) uważa zniesienie amerykańskich sankcji związanych 

z budową gazociągu Nord Stream 2 za sprzeczne z interesami Polski. Zdanie to w szczegól
ności wyrażają mężczyźni i osoby z najstarszej grupy wiekowej, a najrzadziej osoby w wieku 
od 18 do 24 lat. Mniej niż 1/3 respondentów twierdzi, że jest to decyzja dla Polski neutralna. 
Wśród zwolenników tej opinii przeważają najmłodsi badani – w wieku poniżej 35 lat.

WYKRES 20. ZNIESIENIE SANKCJI AMERYKAŃSKICH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ GAZOCIĄGU NORD STREAM 2  
A INTERES POLSKI

P13 .(A1) W ostatnim czasie prezydent Joe Biden zniósł sankcje amerykańskie związane z budową rosyjsko-nie-
mieckiego gazociągu Nord Stream 2 . Czy uważa Pan/Pani, że ta decyzja jest: 
Podstawa procentowania: wszyscy respondenci .
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WYKRES 20.1. ZNIESIENIE SANKCJI AMERYKAŃSKICH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ GAZOCIĄGU NORD STREAM 2  
A INTERES POLSKI - PŁEĆ

WYKRES 20.2. ZNIESIENIE SANKCJI AMERYKAŃSKICH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ GAZOCIĄGU NORD STREAM 2  
A INTERES POLSKI – WIEK 
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Wśród Polaków dominuje opinia, że działalność firm z  USA ma duże znaczenie dla 
Polski. Ponad 70% respondentów uważa inwestycje amerykańskich firm i koncernów za zna
czące dla polskiej gospodarki, przy czym najwięcej – połowa badanych – wybrała odpo
wiedź „raczej znaczące”. Zdanie o dużym znaczeniu amerykańskich inwestycji dla polskiej 
gospodarki przeważa zwłaszcza wśród osób z najmłodszej grupy wiekowej. Opinię o nie
wielkim znaczeniu lub jego całkowitym braku wyraziło 19% Polaków.

WYKRES 21. OCENA ZNACZENIA INWESTYCJI AMERYKAŃSKICH FIRM I KONCERNÓW DLA POLSKIEJ GOSPODARKI

P8 .(A2) Jak ocenia Pan/Pani znaczenie inwestycji amerykańskich firm i koncernów dla polskiej gospodarki? 
Podstawa procentowania: wszyscy respondenci .

WYKRES 21.1. OCENA ZNACZENIA INWESTYCJI AMERYKAŃSKICH FIRM I KONCERNÓW DLA POLSKIEJ GOSPODARKI  
– WIEK 
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60% osób badanych uważa, że dostawy gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych 
są dla Polski korzystne. Przeciwne stanowisko prezentuje 22% respondentów, którzy zadekla
rowali, że są one zdecydowanie bądź raczej niekorzystne. Stosunkowo duża grupa, stano
wiąca niemal 20% respondentów, nie potrafiła jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

WYKRES 22. DOSTAWY GAZU ZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH A KORZYŚCI DLA POLSKI 

P9 .(A2) Czy Pana/Pani zdaniem dostawy gazu ze Stanów Zjednoczonych są korzystne dla Polski? 
Podstawa procentowania: wszyscy respondenci .
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Ponad połowa badanych (52%) twierdzi, że pochodzenie wykorzystywanych przez 
Polskę zaawansowanych technologii nie jest dla nich istotnym czynnikiem. Opinia ta 
w największym stopniu prezentowana jest przez osoby młodsze niż 34  lata. Respondenci 
powyżej 65  roku życia byli najczęściej zwolennikami używania przez Polskę technologii 
amerykańskich.

WYKRES 23. OPINIE NA TEMAT POTENCJALNEGO KRAJU POCHODZENIA  
ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII UŻYWANYCH PRZEZ POLSKĘ

P6 .(A2) Czy wobec amerykańsko-chińskiej rywalizacji uważa Pan/Pani, że Polska powinna korzystać z zaawanso-
wanych technologii: 
Podstawa procentowania: wszyscy respondenci .

WYKRES 23.1. OPINIA NA TEMAT POTENCJALNEGO KRAJU POCHODZENIA  
ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII UŻYWANYCH PRZEZ POLSKĘ – WIEK

30%

11%

1%
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Kraj pochodzenia nie ma znaczenia

Nie wiem, trudno powiedzieć
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54% respondentów jest zdania, że zakup przez Polskę sprzętu wojskowego powinien 
pociągnąć za sobą możliwość rozwoju rodzimego przemysłu obronnego. To zdanie wyra
żane jest przede wszystkim przez mężczyzn. Przeciwną opinię prezentuje 38% badanych, 
w tym większość kobiet oraz osób w przedziale wiekowym 25–34.

WYKRES 24. ZAKUP SPRZĘTU WOJSKOWEGO A ROZWÓJ POLSKIEGO PRZEMYSŁU OBRONNEGO

P5 .(A2) Czy Pan/Pani zdaniem zakup sprzętu wojskowego powinien być dokonywany tylko wtedy, gdy towarzy-
szy mu możliwość rozwoju polskiego przemysłu obronnego, czy też zakupy te są na tyle ważne, że powinny być 
robione również wtedy, gdy takiej korzyści nie ma? 
Podstawa procentowania: wszyscy respondenci .

WYKRES 24.1. ZAKUP SPRZĘTU WOJSKOWEGO A ROZWÓJ POLSKIEGO PRZEMYSŁU OBRONNEGO – PŁEĆ 
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WYKRES 24.2. ZAKUP SPRZĘTU WOJSKOWEGO A ROZWÓJ POLSKIEGO PRZEMYSŁU OBRONNEGO – WIEK

6. OCZEKIWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ
Dla połowy Polaków wizerunek Stanów Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich 20 lat 

uległ poprawie. Zdanie takie częściej wyrażają kobiety, osoby powyżej 45. roku życia i legi
tymujące się wykształceniem zawodowym lub średnim. O zmianie na gorsze przekonanych 
jest 20% respondentów. Opinia, zgodnie z którą wizerunek ten znacznie się pogorszył, jest 
najbardziej popularna wśród trzech młodszych grup wiekowych.

WYKRES 25. OCENA WIZERUNKU STANÓW ZJEDNOCZONYCH W POLSCE W CIĄGU OSTATNICH 20 LAT

P10 .(A2) Czy według Pani/Pana na przestrzeni ostatnich 20 lat wizerunek Stanów Zjednoczonych w Polsce: 
Podstawa procentowania: wszyscy respondenci .
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WYKRES 25.1. OCENA WIZERUNKU STANÓW ZJEDNOCZONYCH W POLSCE W CIĄGU OSTATNICH 20 LAT – PŁEĆ

WYKRES 25.2. OCENA WIZERUNKU STANÓW ZJEDNOCZONYCH W POLSCE W CIĄGU OSTATNICH 20 LAT – WIEK 

WYKRES 25.3. OCENA WIZERUNKU STANÓW ZJEDNOCZONYCH W POLSCE W CIĄGU OSTATNICH 20 LAT  
– WYKSZTAŁCENIE
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41% respondentów przewiduje, że w  przyszłości stosunek Polaków do Stanów 
Zjednoczonych będzie się poprawiać. Stanowisko to prezentowane jest przede wszyst
kim przez osoby poniżej 25. roku życia, które twierdzą w większości, że zdecydowanie tak 
będzie, oraz przez badanych posiadających wykształcenie podstawowe i  zawodowe. 
Jednocześnie zdaniem ponad 1/3 Polaków stosunek do Stanów Zjednoczonych nie zmie
ni się. Stanowisko, zgodnie z którym ulegnie on pogorszeniu, prezentują przede wszystkim 
osoby o wykształceniu wyższym oraz mężczyźni. Respondenci w przedziale wiekowym 25–
34 zadeklarowali, że zgodnie z ich przewidywaniami stosunek Polaków do USA raczej będzie 
się pogarszać. Zakończenie konfliktu w Afganistanie miało pewien wpływ na postrzeganie 
Stanów Zjednoczonych – przewaga głosów pozytywnych zmniejszyła się na rzecz przewi
dujących, że stosunek Polaków do USA będzie się w przyszłości pogarszać (odsetki odpo
wiedzi dotyczących poprawy przed i  po 15  sierpnia odpowiednio: 46% i  38%, odpowiedzi 
negatywnych: 15% i 22%). 

WYKRES 26. OCENA STOSUNKU POLAKÓW DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH W PRZYSZŁOŚCI

P11 .(A2) Czy Pana zdaniem stosunek Polaków do Stanów Zjednoczonych w perspektywie czasu będzie się popra-
wiać czy pogarszać? 
Podstawa procentowania: wszyscy respondenci .

WYKRES 26.1. OCENA STOSUNKU POLAKÓW DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH W PRZYSZŁOŚCI – PŁEĆ
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WYKRES 26.2. OCENA STOSUNKU POLAKÓW DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH W PRZYSZŁOŚCI – WIEK 

WYKRES 26.3. OCENA STOSUNKU POLAKÓW DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH W PRZYSZŁOŚCI  
– WYKSZTAŁCENIE 
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Ponad połowa badanych Polaków – w tym najczęściej osoby powyżej 65. roku życia 

oraz z wykształceniem wyższym – jest zdania, że Stany Zjednoczone nie stanowią atrakcyj
nego celu emigracji zarobkowej. Przeciwne stanowisko prezentowane jest natomiast przez 
ponad 1/3 badanych, przede wszystkim osoby mające mniej niż 25 lat oraz przez większość 
kobiet.

WYKRES 27. OCENA ATRAKCYJNOŚCI STANÓW ZJEDNOCZONYCH JAKO MIEJSCA DO EMIGRACJI ZAROBKOWEJ

P12 .(A2) Czy obecnie uważa Pan/Pani Stany Zjednoczone za atrakcyjne miejsce do emigracji zarobkowej? 
Podstawa procentowania: wszyscy respondenci .

WYKRES 27.1. OCENA ATRAKCYJNOŚCI STANÓW ZJEDNOCZONYCH JAKO MIEJSCA DO EMIGRACJI ZAROBKOWEJ  
– PŁEĆ
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WYKRES 27.2. OCENA ATRAKCYJNOŚCI STANÓW ZJEDNOCZONYCH JAKO MIEJSCA DO EMIGRACJI ZAROBKOWEJ  
– WIEK 

WYKRES 27.3. OCENA ATRAKCYJNOŚCI STANÓW ZJEDNOCZONYCH JAKO MIEJSCA DO EMIGRACJI ZAROBKOWEJ  
– WYKSZTAŁCENIE
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3/4 Polaków uznaje z  kolei Stany Zjednoczone za atrakcyjne miejsce wyjazdu tury
stycznego. Jest to pogląd prezentowany przede wszystkim przez młodsze grupy wiekowe  
– 18–44 lata, wśród których dominowała odpowiedź „zdecydowanie tak”, oraz przez osoby 
z wykształceniem wyższym, natomiast w najmniejszym stopniu podzielają go osoby powy
żej 55. roku życia i posiadające wykształcenie zawodowe bądź podstawowe. 

WYKRES 28. OCENA ATRAKCYJNOŚCI STANÓW ZJEDNOCZONYCH JAKO MIEJSCA WYJAZDU TURYSTYCZNEGO 

P13 .(A2) Czy obecnie uważa Pan/Pani Stany Zjednoczone za atrakcyjne miejsce wyjazdu turystycznego? 
Podstawa procentowania: wszyscy respondenci .
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WYKRES 28.1. OCENA ATRAKCYJNOŚCI STANÓW ZJEDNOCZONYCH JAKO MIEJSCA WYJAZDU TURYSTYCZNEGO  
– WIEK 

WYKRES 28.2. OCENA ATRAKCYJNOŚCI STANÓW ZJEDNOCZONYCH JAKO MIEJSCA WYJAZDU TURYSTYCZNEGO  
– WYKSZTAŁCENIE 
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Około co dziesiąty badany ocenił wpływ organizacji polonijnych w  Stanach 
Zjednoczonych na amerykańską politykę wewnętrzną i zagraniczną jako duży. Stanowisko 
to wyrażają częściej osoby powyżej 65. roku życia. Ponad połowa Polaków określiła ten 
wpływ jako ograniczony, zaś około co piąty stwierdził, że Polonia wpływu nie ma. 

WYKRES 29. OCENA WPŁYWU ORGANIZACJI POLONIJNYCH  

NA AMERYKAŃSKĄ POLITYKĘ WEWNĘTRZNĄ I ZAGRANICZNĄ 

P14 .(A2) Czy Pani/Pana zdaniem organizacje polonijne w Stanach Zjednoczonych mają wpływ na amerykańską 
politykę wewnętrzną i zagraniczną, czy też nie? 
Podstawa procentowania: wszyscy respondenci .

WYKRES 29.1. OCENA WPŁYWU ORGANIZACJI POLONIJNYCH  
NA AMERYKAŃSKĄ POLITYKĘ WEWNĘTRZNĄ I ZAGRANICZNĄ – WIEK
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ANEKS

W niniejszym aneksie znajdują się dane i analizy dotyczące powiązania opinii na te
mat relacji między Polską a USA z preferencjami wyborczymi respondentów.

Wyborcy Zjednoczonej Prawicy:
 − lepiej oceniają stan stosunków polskoamerykańskich;

 − są częściej przekonani o istnieniu specjalnych więzi między Polską i USA;

 − cechuje ich zarazem większy sceptycyzm co do tego, że Polska skorzystała na tych 
stosunkach w ciągu ostatnich 30 lat;

 − lepiej oceniają prezydenturę Donalda Trumpa, mają większe obawy co do polityki 
Joe Bidena;

 − częściej wskazują na USA jako głównego sojusznika Polski;

 − mają większe zaufanie do reakcji wojskowej USA w przypadku zagrożenia bezpie
czeństwa Polski;

 − są zdania, że wizerunek USA w Polsce na przestrzeni ostatnich 20  lat się poprawił 
i częściej wierzą, że stosunek Polaków do USA będzie się poprawiać w przyszłości.

Zwolennicy Koalicji Obywatelskiej:
 − są bardziej krytyczni w  ocenie stanu stosunków polskoamerykańskich, ale mają 

bardziej pozytywny stosunek ogólny do Stanów Zjednoczonych oraz wiarę w pozy
tywne przełożenie polityki Joe Bidena;

 − są silnie ukierunkowani na sojusz z Ameryką (w kontraście do relacji z Chinami);

 − częściej uważają, że stosunki USA–Polska są partnerskie;

 − częściej są zdania, że USA mogą wyznaczać standardy demokracji w świecie;

 − mają pozytywne opinie na temat interwencji amerykańskich dyplomatów w Polsce 
wspierających interesy ekonomiczne amerykańskich firm;

 − życzliwie odnoszą się do amerykańskich komentarzy dotyczących polskich spraw.

Popierający Polskę 2050 Szymona Hołowni:
 − w wielu kwestiach mają poglądy lokujące się między opiniami elektoratu Zjednoczo

nej Prawicy i Koalicji Obywatelskiej (są niejako „wypośrodkowani” między tymi dwo
ma blokami);

 − zdecydowanie rzadziej niż wyborcy dwóch największych koalicji zgadzają się z twier
dzeniem o istnieniu specjalnych więzi między USA i Polską;

 − są dość krytyczni w ocenie stanu stosunków polskoamerykańskich;

 − na temat korzyści dla Polski z relacji z USA mają poglądy bliższe elektoratowi Zjedno
czonej Prawicy niż Koalicji Obywatelskiej (czyli podzielają sceptycyzm w tej sprawie);

 − z kolei w ocenie wpływu prezydentury Donalda Trumpa mają poglądy bliższe wybor
com Koalicji Obywatelskiej niż Zjednoczonej Prawicy;

 − są w większości ostrożni w ocenie wpływu prezydentury Joe Bidena na relacje pol
skoamerykańskie;

 − są w większości za zachowaniem przez UE równego dystansu do USA i Chin (choć nie 
tak silnie, jak wyborcy Konfederacji);

 − ich zdania w sprawie amerykańskich komentarzy dotyczących sytuacji politycznej 
w Polsce są podzielone;
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 − wizerunek USA w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat postrzegają bardzo podobnie jak 
wyborcy Koalicji Obywatelskiej, choć są od nich nieco bardziej powściągliwi w prze
widywaniu, że ten wizerunek będzie się poprawiać w przyszłości.

Wyborcy Nowej Lewicy:
 − częściej neutralnie oceniają stan stosunków polskoamerykańskich;

 − są krytyczni wobec wpływu prezydentury Donalda Trumpa na stosunki polskoame
rykańskie;

 − są skłonni wierzyć w reakcję USA w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Polski;

 − uznają Stany Zjednoczone za państwo, które może wyznaczać standardy demokra
cji na świecie;

 − raczej akceptują amerykańskie komentarze dotyczące sytuacji politycznej w Polsce;

 − częściej dostrzegają pogorszenie wizerunku Stanów Zjednoczonych w Polsce w cią
gu ostatnich 20 lat;

 − wyraźnie częściej wierzą jednak w poprawę tego wizerunku w przyszłości;

 − są mocno sceptyczni co do wpływu organizacji polonijnych na amerykańską  politykę.

Wyborcy Konfederacji:
 − mają częściej negatywne nastawienie do Stanów Zjednoczonych;

 − zdecydowanie częściej wskazują USA jako głównego beneficjenta stosunków pol
skoamerykańskich;

 − są silnie przekonani o prymacie amerykańskich interesów politycznych i ekonomicz
nych w stosunkach z Polską;

 − zdecydowanie korzystnie oceniają wpływ prezydentury Donalda Trumpa na relacje 
polskoamerykańskie;

 − są zarazem sceptyczni co do pozytywnej roli prezydentury Joe Bidena w tej sferze;

 − są w zdecydowanej większości za zachowaniem przez Unię Europejską równego dy
stansu wobec USA i Chin;

 − bywają częściej sceptyczni wobec prawa Stanów Zjednoczonych do wyznaczania 
standardów demokracji na świecie;

 − źle oceniają amerykańskie komentarze dotyczące sytuacji politycznej w Polsce;

 − są bardzo krytyczni wobec interwencji amerykańskich dyplomatów w Polsce wspie
rających interesy firm z USA;

 − są częściej skłonni przewidywać pogarszanie się wizerunku USA w Polsce w  przyszłości.

Ze względu na niewielką liczbę wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego ujętych 
w próbie badawczej, ich odpowiedzi nie zostały poddane odrębnych analizom.

Poniżej znajdują się wykresy ilustrujące różnice opinii związane z  preferencjami 
wyborczymi.
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